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RESUMO 

 
Inclusão de coproduto úmido da produção de etanol de milho (fibra úmida 

mais solúveis) e de óleo degomado de milho em dietas para bovinos em 

terminação 

 

A produção de etanol a partir do milho tem aumentado no Brasil e as plantas 
modernas instaladas no país têm tecnologia distinta das plantas tradicionais, com a 
geração de coprodutos também distintos e ainda pouco estudados. Nessas plantas, 
a fração fibrosa do milho é separada antes do processo de fermentação e 
destilação. O experimento teve como objetivo avaliar a inclusão de wet distillers bran 
plus solubles (WDBS) - coproduto úmido da destilação do milho, incluindo a fibra e 
os solúveis) como substituto de farelo de soja, milho e polpa cítrica na presença ou 
não de óleo degomado de milho em dietas para bovinos em terminação. Os 
parâmetros avaliados foram o consumo de matéria seca (CMS), peso corporal final 
(PCF), ganho de peso diário (GPD), eficiência alimentar (EA: GPD/CMS), energia 
das dietas, peso de carcaça quente (PCQ) e rendimento de carcaça (RC). Foram 
utilizados 232 tourinhos da raça Nelore com peso inicial médio de 425 kg, 
distribuídos em 40 baias coletivas, sendo 32 baias com 6 animais e 8 baias com 5 
animais cada. O período experimental foi de 76 dias e o delineamento utilizado foi de 
blocos casualizados em um arranjo fatorial 4 x 2, sendo quatro níveis de WDBS (0, 
15, 30 e 45% da MS da dieta) e dois níveis de óleo degomado de milho (0 e 3% da 
MS da dieta), em um total de oito tratamentos. As análises estatísticas foram 
realizadas através do software SAS 9.4 e todas as variáveis foram consideradas 
diferentes estatisticamente considerando P≤0,10. Não houve diferença entre os 
tratamentos para as variáveis de peso final, GPD, PCQ e RC (P>0,10). A inclusão de 
WDBS na dieta reduziu o CMS (P<0,01), assim como a inclusão do óleo degomado 
de milho (P<0,10). Houve interação entre os níveis de WDBS e a inclusão de óleo no 
consumo de matéria seca (P<0,05). A inclusão de WDBS teve efeito quadrático na 
redução do CMS na presença de óleo degomado de milho. Na ausência de óleo, a 
inclusão de WDBS causou redução linear no CMS. A EA foi afetada linearmente com 
a utilização de WDBS (P<0,10) e aumentou também com a inclusão de óleo 
(P<0,10) na dieta. Não houve interação (P>0,10) entre WDBS e óleo degomado de 
milho para os valores de energia líquida de manutenção (ELm) e de ganho (ELg) 
observadas. A inclusão de WDBS causou aumento linear na ELm observada das 
dietas (P<0,10). A inclusão de óleo degomado de milho aumentou a ELm e a ELg 
observadas das dietas independentemente do nível de inclusão de WDBS (P<0,05). 
Conclui-se que tanto a inclusão de WDBS quanto a de óleo degomado de milho 
reduzem o CMS sem alteração de GPD, melhorando assim a EA dos animais.  

 
Palavras-chave: Nível, Grãos de destilaria, Óleo degomado de milho, Coproduto 
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ABSTRACT 

 
Inclusion levels of wet distillers bran plus solubles and corn oil in finishing 

diets to beef cattle 

 
The production of ethanol from corn grain has been increasing in Brazil and 

the new plants installed in the country have a different technology compared with the 
traditional ones and a different variety of new byproducts, not well studied yet. In 
those plants the fibrous portion of corn is separated before the fermentation and 
distillation processes. Corn oil and wet distillers bran plus solubles (WDBS) are two 
corn ethanol byproducts with great potential as feeds for beef cattle. The objective of 
the experiment was to evaluate the effect of increasing levels of WDBS as a 
substitute for soybean meal, corn and citrus pulp with or without corn oil on dry 
matter intake (DMI), final body weight (FBW), average daily gain (ADG), feed 
efficiency (G:F), hot carcass weight (HCW), and dressing percentage (DP). Two 
hundred and thirty-two Nellore bulls with an initial weight of 425 kg were used in a 76 
days experiment. The animals were randomly assigned to 40 pens (32 pens with 6 
bulls/pen and 8 pens with 5 bulls/pen) in a randomized block design with a 4 x 2 
factorial arrangement and fed four levels of WDBS (0, 15,30 and 45%) and two of 
raw corn oil (0 and 3%). The statistical significance level used was α=90%. There 
was no significant difference between treatments for FW, ADG, HCW and DP 
(P>0.10). Inclusion of WDBS (P<0.01) and raw corn oil (P<0.10) reduced DMI. There 
was interaction between levels of WDBS and the inclusion of raw corn oil in DMI 
(P<0.05). The increasing levels of substitution of WDBS for soybean meal, corn and 
citrus pulp caused a quadratic effect in DMI when raw corn oil was included. In the 
absence of raw corn oil, the increasing levels of WDBS caused a linear decrease in 
DMI. The feed efficiency was affected cubically by the increasing levels of WDBS 
(P>0.10) and increased by the addition of raw corn oil (P>0.10).There was no 
interaction (P>0.10) between WBBS and corn oil for the observed energy content of 
the diets. The inclusion of WDBS caused a linear increase in observed NEm of the 
diets (P<0.10). The inclusion of corn oil increased the observed NEm and NEg of the 
diets (P<0.05). In conclusion, WDBS and raw corn oil decrease DMI, have no effect 
on cattle ADG and increase feed efficiency. 

 
Keywords: Level, Distillers bran, Raw corn oil, By-product 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Com o objetivo de reduzir o custo de alimentação por kg de carcaça 

produzida, em sistemas de terminação em confinamento, os nutricionistas lançam 

mão de uma série de estratégias nutricionais, dentre elas, a substituição de 

alimentos convencionais como o milho e o farelo de soja por coprodutos (NASEM, 

2016). Em levantamento realizado por Pinto e Millen (2018), com nutricionistas 

brasileiros de confinamento, 70,6% dos entrevistados informaram que utilizam 

algum coproduto para compor dietas de terminação, com destaque para o caroço 

de algodão, polpa cítrica e casca de soja. Entretanto, a produção de etanol d e 

milh o é recente n o país, com produção d e 791,43 milhões de litros n a 

safra 2018-2019 (ÚNICA, 2019)  e a p rojeção é que ela triplique ao longo 

dos três próximos anos (CONAB, 2018), disponibilizando assim, quantidade 

considerável de coprodutos de destilaria. 

 A literatura sobre o uso de coprodutos da indústria de etanol de grãos de 

cereais é vasta, principalmente na América do Norte, onde os coprodutos DDG 

(grãos destilados secos - dried distillers grains), WDG (grãos destilados úmidos - wet 

distillers grains), DDGS (grãos destilados secos com solúveis - dried distillers grains 

plus solubles), WDGS (grãos destilados úmidos com solúveis – wet distillers grains 

plus solubles) e MDGS (grãos destilados modificados – modified distillers grains) têm 

sido incluídos em dietas de bovinos confinados como fontes de proteína e/ou energia 

(Klopfenstein et al., 2008; NASEM, 2016).  

De acordo com a meta-análise conduzida por Bremer et al. (2011), quando 

incluídos nas dietas entre 10 e 40% da MS, o valor alimentar de WDGS, MDGS e 

DDGS, é respectivamente, de 130 a 150%, 117 a 128%, e 112% do valor alimentar 

do milho dentado laminado a seco ou da combinação deste com silagem de grão 

úmido. Estes valores alimentares são calculados como sendo a relação entre a EA 

da dieta com o nível de coproduto e a EA da dieta controle, dividida pelo nível de 

inclusão de coproduto na dieta. Os valores encontrados relativos ao milho dentado 

são difíceis de serem explicados com base na composição química desses 

coprodutos e na menor digestibilidade das dietas com grãos destilados que nas 

dietas controle com milho exclusivo (NASEM, 2016).  

O avanço tecnológico das indústrias de etanol de cereais tem levado à 

produção de novos coprodutos, ainda pouco estudados. A separação da fração 
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fibrosa dos grãos de cereais antes da fermentação tem gerado coprodutos distintos 

dos grãos destilados tradicionais. Alguns desses coprodutos têm sido denominados 

de Fibra mais Solúveis Seco ou Úmido (D/WDBS - dried or wet distillers bran plus 

solubles) e estão disponíveis no Brasil (Garland et al., 2019). Dados de 

desempenho animal com estes novos coprodutos são escassos na literatura, 

especialmente com animais zebuínos e em comparação com milho flint ou 

combinação de milho flint com outros coprodutos como polpa cítrica, caroço de 

algodão e casca de soja.  

Outra mudança importante no processo de produção de grãos de destilaria 

nas usinas de etanol, foi a remoção parcial do óleo presente no fluxo dos solúveis, 

gerando um coproduto com teor reduzido de gordura, saindo dos tradicionais 12% 

para 7% de EE (Bremer et al., 2014). No Brasil, grande parte da produção deste 

segundo coproduto gerado nas usinas, o óleo degomado de milho, está sendo 

destinado a indústria de nutrição animal de aves e produção de biocombustíveis. 

Visando atender as exigências dos frigoríficos em relação ao grau de 

acabamento de carcaça, uma alternativa é o investimento em técnicas nutricionais 

como o adensamento energético da dieta através de óleos vegetais (Valinote et al., 

2005).  Além disso, alguns autores observaram que a inclusão de óleos vegetais na 

dieta podem melhorar a eficiência alimentar dos animais em terminação. Zinn 

(1996) e Rosa et al. (2013) relataram melhora na eficiência alimentar de novilhos 

em confinamento ao adicionar óleo vegetal na dieta comparado aos animais que 

não receberam óleo. 

Mesmo tendo vários estudos sobre a utilização de óleos vegetais em dietas 

de terminação para bovinos, não se tem dados de desempenho na literatura com o 

uso de óleo degomado de milho resultante dos novos processos de produção das 

indústrias de etanol. 

Objetivou-se então, com este trabalho, avaliar a inclusão de diferentes 

níveis de WDBS (fibra destilada úmida com solúveis) e o uso de óleo degomado de 

milho no desempenho de bovinos sob o regime de confinamento, onde as hipóteses 

foram: a) o WDBS quando incluído no nível de 15% da MS da dieta é fonte proteica 

alternativa ao farelo de soja, milho e polpa cítrica; b) o WDBS quando incluído em 

níveis entre 30 e 45% da MS da dieta, estimula o CMS, aumenta a ingestão de 

energia, o GPD e a EA dos animais, em comparação ao milho flint, polpa cítrica e 

farelo de soja; c) o WDBS tem valor energético mais alto que a mistura milho flint, 
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polpa cítrica e farelo de soja; d) a inclusão de óleo degomado de milho reduz o 

CMS e aumenta a EA dos animais, independentemente do nível de WDBS da dieta. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Processamento dos grãos de destilaria 

 
 A produção mundial de etanol em 2017 foi de 102,206 bilhões de 

litros, onde Estados Unidos e Brasil, respondem por 60 e 26% do total da 

produção, respectivamente (RFA, 2018). Nos Estados Unidos, aproximadamente 

um terço do milho produzido é destinado para a produção de etanol. No Brasil, a 

produção é crescente principalmente no estado do Mato Grosso, onde cerca de 

25% da oferta de etanol é oriunda do milho, o que representa uma oportunidade 

promissora para a produção animal, pois, para cada 3,8 litros de etanol produzidos 

são gerados 2,4 kg de DDGS de acordo com Bortoletto e Alcarde (2015). 

Segundo Vasconcelos e Galyean (2007), da moagem de milho e sorgo 

para produção de etanol resultam coprodutos de destilaria que podem ser 

amplamente utilizados como fontes de proteína e energia para ruminantes, 

comumente  conhecidos como: DDG (grãos destilados secos, do inglês: dried 

distillers grains), WDG (grãos destilados úmidos, do inglês: wet distillers grains), 

DDGS (grãos destilados secos com os solúveis, do inglês: dried distillers grains plus 

solubles) e WDGS (grãos destilados úmidos com os solúveis, do inglês: wet 

distillers grains plus solubles). A diferença entre esses compostos ocorre durante a 

fermentação do milho para a produção do etanol, onde após o processo de 

separação da parte sólida e líquida são gerados respectivamente, WDG e CDS 

(solúveis condensados de destilaria, do inglês: condensed distillers solubles).  

 O processo tradicional desta produção foi detalhado por Kim et al. 

(2008) e acontece quando o grão é moído a seco e é misturado com água 

quente formando o “mosto”, passando por um processo de cozimento com 

temperatura variando de 90 a 150 graus Celsius por 20 minutos e pH ajustado 

para 5,8 para que ocorra a gelatinização do amido. Em seguida, ocorre o 

processo de liquefação, com o mosto mantido a uma temperatura entre 80 e 90 

graus Celsius por 90 minutos para adição da enzima alfa-amilase, convertendo o 

amido em oligossacarídeos. Após esse período, o mosto é resfriado por 45 a 90 

minutos e a enzima glucoamilase é adicionada para a conversão dos 

oligossacarídeos em glicose. O mosto é então levado para os tanques de 

fermentação onde ocorre o abaixamento do pH para 4,5 em média, com adição 
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de ácido sulfúrico, geralmente. Leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae 

são utilizadas para conversão da glicose em etanol e dióxido de carbono. O mosto 

então passa pelo processo de destilação, retirando a água presente e produzindo o 

etanol. 

O resíduo da destilação é chamado de vinhaça, contendo sólidos não 

fermentáveis, leveduras, óleo e água. Através da centrifugação, a parte sólida é 

separada, resultando no WDG e a vinhaça remanescente é levada aos 

evaporadores, para remoção da água e extração de parte do óleo, originando o 

óleo de milho bruto e posteriormente óleo degomado de milho. O restante do óleo 

constitui-se nos solúveis de destilaria condensados (CDS) ou “xarope” (do inglês: 

syrup) com aproximadamente 20-35% de PB, 25% de EE e menos de 5% de fibra, 

sendo vendidos separadamente ou retornados à porção sólida, originando o WDGS 

e após o processo de secagem, o DDGS. Atualmente, em detrimento de altas 

concentrações de EE no produto final e novos mercados para o óleo de milho, 

pouca quantidade de CDS é adicionada de volta à porção sólida, resultando em 

um produto conhecido como low-fat (pouca gordura) W/DDG (low fat wet or dried 

distillers grains) (Kim et al., 2008). 

Segundo Kleinschmit et al. (2007), a proteína do grão de destilaria é 

moderadamente resistente à degradação ruminal, tornando-o uma excelente 

fonte de proteína não degradável no rúmen (PNDR). Os mesmos autores 

avaliaram várias fontes de grãos de destilaria com solúveis e encontraram valores 

de 53,6 a 71,4% de PNDR do total de 32% de PB do coproduto, resultando em 

uma ótima fonte de proteína metabolizável para ruminantes. 

Umas das principais desvantagens da utilização de coprodutos é a 

grande variabilidade do seu conteúdo nutricional observado em diferentes usinas, 

em decorrência de diversos fatores como a cultura do grão utilizado, os processos 

industriais específicos de cada usina, a quantidade de vinhaça adicionada aos 

sólidos a quantidade de vinhaça adicionada ao mosto e até formas de 

armazenamento interferem na composição química do mesmo (SPIEHS et al., 

2002). 

No Brasil, a utilização de milho para produção de etanol através de 

destilarias/usinas flex (produzem etanol a partir da cana ou milho), foi iniciada 

na atual década como uma opção para diminuir a ociosidade operacional das 

mesmas durante o período de entressafra da cana-de-açúcar (período de 90/120 
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dias por ano), facilitando o escoamento da produção do grão de milho. Além disso, a 

produção de etanol a partir do milho se mostra mais eficiente, pois para cada 1 

tonelada de milho são produzidos 400 litros de etanol contra 85 litros advindos 

da cana-de-açúcar e não há necessidade de ser processado logo após a colheita, 

como ocorre com a cana-de-açúcar, onde o processo deve acontecer dentro das 

primeiras 24 horas. (SOBRINHO, 2012). No Estado de Mato Grosso, já existem 

algumas plantas que produzem etanol exclusivamente à partir do milho e essa 

operação ocorre durante o ano todo.  

Rausch e Belyea (2006) demonstraram o processo convencional para a 

produção de grãos de destilaria, conforme ilustrado na Figura 1. Neste processo, os 

grãos de destilaria são produzidos após a fermentação e destilação do etanol à 

partir da mistura de componentes do milho, água e levedura. Essa mistura é 

denominada de vinhaça e passará, posteriormente, pelo processo de centrifugação 

para separação da fração líquida da fração sólida. A fração sólida é o convencional 

WDG (wet distillers grains) e a fração líquida é denominada de solúveis de 

destilaria. A adição dos solúveis à fração sólida dá origem ao coproduto 

tradicionalmente chamado de WDGS (wet distillers grains plus solubles).   



 
 
18  

 

 

Figura 1. Fluxograma do processamento convencional para a obtenção de WDGS. 
 

A primeira mudança no processo convencional de produção de grãos de 

destilaria e que está sendo amplamente utilizado pelas usinas de etanol é a 

remoção parcial do óleo do fluxo de solúveis de destilaria. A etapa de centrifugação 

permite que o óleo do fluxo de solúveis seja amplamente removido, resultando em 

coprodutos com teores menores de 8% de gordura na MS (Musser, 2013). No 

Brasil, as usinas que produzem etanol à partir do milho possuem etapas no 

processo de produção que geram coprodutos diferentes dos grãos de destilaria 

tradicionais. Segundo Garland (2019), a principal mudança, além da remoção 

parcial do óleo, envolve uma etapa de centrifugação inicial para separação da fibra 

antes da etapa de fermentação. O fluxo de solúveis pode ser adicionado 

parcialmente no fluxo de fibras, originando um coproduto composto por Fibra Úmida 

mais Solúveis (WDBS – wet distillers bran plus solubles). Na Figura 2 é 

demonstrado o processo de produção de WDBS em uma planta no Brasil localizada 

no Estado de Goiás:  
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Figura 2. Fluxograma do processamento em uma usina no Estado de Goiás para a 
obtenção de WDBS. 
 

Segundo SPIEHS et al. (2002), a composição nutricional dos coprodutos 

pode variar de acordo com as etapas adotadas para a produção dentro de cada 

usina. No caso das plantas no Brasil, devido as diferenças no processo de 

produção, por mais que seja comumente denominado até mesmo para fins 

comerciais como DDG, WDG, DDGS e WDGS, os coprodutos gerados possuem 

composição química distintas comparado aos que encontramos em quase a 

totalidade dos trabalhos americanos e ainda são pouco estudados.  

No Estado de Mato Grosso, algumas plantas também possuem a tecnologia 

de separação de fibra antes da fermentação, além da remoção parcial do óleo, 

conforme demonstrado na Figura 3.  
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Figura 3. Fluxograma do processamento em uma usina no Estado de Mato Grosso 
para a obtenção de WDBS. 

 

Na Figura 3, assim como no processo descrito na Figura 2, a separação da 

fibra ocorre antes da fermentação e a fibra úmida pode receber a adição parcial dos 

solúveis, resultando no coproduto WDBS. Outro ponto em comum, por mais que 

não aconteça durante a mesma etapa do processo, é a remoção parcial do óleo, 

gerando coprodutos com composições químicas semelhantes entre si, porém 

diferentes dos grãos de destilaria tradicionais decorrentes do processo apresentado 

na Figura 1.   

Na Tabela 1 são descritas as composições químicas de DDGS, WDGS e 

WDBS, ratificando as diferentes possibilidades de produção de coprodutos distintos 

dentro das usinas de etanol de acordo com o processo de fabricação. 
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Tabela 1. Composição química de DDGS, WDGS e WDBS. 

Componentes DDGs¹ WDGs² WDBs³ 

MS (%) 90 31 33,82 

NDT (%) 89 98 81,85 

EE (%) 10,7 10,84 6,79 

PB (%) 30,7 30,6 33,35 

FDN (%) 33,6 31,5 51,00 

P (%) 0,86 0,8 0,29 

S (%) 0,70 0,65 0,33 

 ¹ = NASEM (2016); ² = NASEM (2016); ³ = Usina de etanol – Goiás (2017). 

 

Além do menor teor de óleo presente no WDBS comparado ao DDGS e 

WDGS apresentados na Tabela 1, um outro ponto interessante é o baixo nível de 

enxofre, situação inversa aos grãos de destilaria produzidos de forma convencional, 

onde a utilização de ácido sulfúrico é importante para o controle de pH durante a 

fermentação e é um ponto de atenção aos nutricionistas no balanceamento das 

rações com a utilização de grãos de destilaria (Drewnoski et al., 2014). No Brasil, 

para a produção do WDBS não se faz uso de ácido sulfúrico. Primeiro, pelo simples 

fato da obtenção do coproduto ocorrer antes da fermentação. Segundo, a 

fermentação com adição de leveduras permite que o controle do pH ocorra pela 

disponibilidade de substrato, semelhante ao processo de produção de etanol à 

partir da cana-de-açúcar. Isso faz com que os solúveis tenham menores teores de 

enxofre e quando adicionados à fibra úmida, o coproduto final seja um WDBS com 

níveis reduzidos de enxofre em sua composição, oferecendo menor risco de 

intoxicação.  

 

2.2. Uso de grãos de destilaria úmidos na dieta de bovinos 
 

O uso de grãos de destilaria como fonte de energia para bovinos é antigo. 

Farlin (1981) utilizou grãos de destilaria úmidos (WDG) substituindo 25, 50 e 75% 

do milho na dieta de terminação. Larson et al. (1993) realizaram uma série de 

experimentos para avaliar as inclusões de WDG como fonte de proteína ou fonte de 

energia na alimentação de bovinos. O nível de 40% de inclusão de WDG na matéria 

seca da dieta forneceu proteína e substituiu milho na dieta como fonte de energia. 
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Com esse nível, a eficiência alimentar foi aumentada em 14% comparado ao 

controle. 

 Vander Pol et al. (2006) relataram inclusões de 0, 10, 20, 30, 40 e 50% 

WDGS substituindo milho. Eles encontraram respostas quadráticas para GPD e EA. 

Em todos os níveis de WDGS a EA foi maior que a dieta controle com milho. Nove 

experimentos realizados em confinamento com condições relativamente 

semelhantes foram compilados para uma metanálise (KLOPFENSTEIN et al. 2008). 

Os níveis mais comuns foram 30 ou 40%, e houve apenas 1 comparação a 50%. 

Os experimentos tiveram de 10 (alimentados individualmente) a 50 novilhos por 

tratamento, a maioria acima de 40 novilhos por tratamento. Os 9 experimentos 

incluíram 34 tratamentos representando 1.257 novilhos. Houve respostas 

quadráticas para GPD e CMS, onde o GPD e o CMS foram maximizados na 

inclusão de 30% de WDGS. A EA foi maximizada entre 30 e 50% de WDGS na MS 

da dieta e a relação tendeu a ser quadrática (P <0,09). 

Considerando que o milho é aproximadamente 2/3 de amido, parece lógico 

que o perfil de nutriente de grãos de destilaria seja aproximadamente três vezes 

maior que o do milho. Para os nutrientes como gordura, FDN e fósforo, a relação 3 

vezes é verdadeira. As exceções são proteína bruta (PB), provavelmente devido à 

levedura adicionada e o teor de enxofre (S). A concentração de enxofre é maior em 

grãos de destilaria do que seria previsto para o milho por causa da adição de ácidos 

que contém enxofre para controlar o pH na planta de etanol. O enxofre adicional 

pode resultar em poliencefalomalácia (PEM) induzida por toxidez de enxofre em 

bovinos (Drewnoski et al., 2014) e deve ser monitorado. Porém, o enxofre total da 

dieta pode não ser um bom indicador do risco para PEM induzido por S porque a 

porção de enxofre em grãos de destilaria está contida em aminoácidos sulfurados 

que atravessam o rúmen (Sarturi et al., 2013). 

A primeira mudança amplamente utilizada em usinas de etanol que tem 

impacto significativo em grãos de destilaria foi a remoção do óleo do fluxo de 

solúveis de destilaria. Uma segunda fase de centrifugação permite que o óleo do 

fluxo de solúveis seja amplamente removido. Isto resultou em uma redução no teor 

de gordura dos solúveis de destilaria de aproximadamente 20% para 7 a 8%. Como 

resultado, os típicos grãos de destilaria mais os produtos solúveis que são 

fornecidos nos confinamentos dos EUA tiveram o teor de gordura reduzido de 12% 

para 7 a 8% da MS.  
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Vários estudos avaliaram os valores energéticos de grãos de destilaria 

tradicionais e os grãos com teor reduzido de óleo produzidos das mesmas usinas 

(BREMER et al. 2014), conforme apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2. Eficiência alimentar de dietas contendo grãos de destilaria tradicionais e com remoção parcial de óleo comparado a dieta 
controle a base de milho. 

 
Referência Item Inclusão Milho Grãos de 

destilaria 

tradicionais 

Grãos de 

destilaria 

de-oiled 

 SEM % redução 

Jolly et al., 

2013 

DRC 40% 0.157a 0.176b 0.175b 0.004 0.5 

Jolly et al., 

2014 

DRC 50% 0.155a 0.167b 0.163b 0.002 2.4 

Bremer et 

al., 2014 

Exp. 1 

DRC 

30% 0.140a 0.152b 0.147b 0.002 3.2 

Bremer et 

al., 2014 

Exp. 2 

DRC 

35% 0.127a 0.148b 0.144b 0.004 2.7 

Bremer et 

al., 2014 

Exp. 2 

SFC 

35% 0.140a 0.155b 0.147b 0.004 5.2 

Burhoop et 

al., 2017 

DRC 40% 0.148a 0.159b 0.157b 0.003 1.2 

Média - 38% 0.145 0.160 0.156 0.003 2.5 
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Em todos os estudos, as dietas contendo grãos de destilaria (tanto 

tradicionais quanto os com menor teor de óleo) significativamente melhoraram a 

eficiência alimentar quando comparados ao tratamento controle com milho. Três 

estudos concluíram que não houve diferença no valor energético de grãos de 

destilaria baseados na remoção parcial do óleo via centrifugação do fluxo de 

solúveis (Jolly et al., 2013; Jolly et al., 2014; Bremer et al., 2014). Um quarto estudo 

avaliou os grãos de destilaria tradicionais e os com teor reduzido de óleo em dietas 

a base de milho laminado e milho floculado (Bremer et al., 2014). Neste caso, o 

valor energético calculado para os grãos de destilaria com baixo nível de óleo foi 

um pouco reduzido comparado aos tradicionais. Embora não houvesse diferença 

estatística entre os grãos de destilaria tradicionais e os de baixo teor de gordura em 

dietas à base de milho floculado (P = 0,14), a maior redução na eficiência alimentar 

comparada com os grãos de destilaria tradicionais foi observada neste experimento. 

A redução média na eficiência alimentar para dietas contendo grãos de destilaria 

tradicionais e os com baixo teor de gordura foi pequena (2,5%). A melhor estimativa 

é que os grãos de destilaria com teor reduzido de óleo tenham o valor alimentar que 

é 93% do valor alimentar dos grãos de destilaria tradicionais ou 118% do valor 

alimentar do milho.  

Recentemente, o valor energético de solúveis de destilaria de milho com 

baixo teor de óleo foi reavaliado em dietas de terminação de bovinos de corte 

(Hansen et al., 2018). As dietas continham 0, 8, 16, ou 20% de solúveis de 

destilaria com teor reduzido de gordura substituindo o milho. O aumento de solúveis 

de destilaria resultou em uma melhoria na eficiência alimentar com um valor 

alimentar calculado de aproximadamente 140% do valor do milho. Esta resposta se 

parece com a observação de Pesta et al. (2015), mesmo que o teor de gordura dos 

solúveis de destilaria utilizados por Pesta et al. (2015) fosse de 19,8% de gordura 

enquanto que o dos solúveis usados por Hansen et al. (2018) era 5,4% de gordura. 

Jolly et al. (2013) compararam diretamente os solúveis de destilarias tradicionais e 

os com baixo nível de óleo e não observaram diferenças no desempenho na 

terminação mesmo que a gordura da dieta diminuísse de 8,8% para 4,7%. A 

diferença numérica na eficiência alimentar entre os dois tipos de solúveis de 

destilaria foi 2,7%, o que é muito similar às observações com os grãos de destilaria 

tradicionais e os com baixo teor de óleo. No geral, conclui-se que a remoção parcial 

da gordura do fluxo dos solúveis das usinas de etanol durante a centrifugação tem 
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impacto negativo pequeno no valor alimentar dos grãos de destilaria e solúveis de 

destilaria. 

Os processos utilizados para separar o óleo e a fibra de grãos de destilaria 

mudam o perfil nutricional e o valor alimentar dos coprodutos de grãos de cereais. 

Nuttleman et al. (2011) avaliaram grãos de destilaria úmidos (30% MS), modificados 

(50% MS), e secos (90% MS) em níveis de inclusão de 0, 20, 30, e 40% da dieta de 

MS. Todos os tipos de grãos de destilaria resultaram em melhoria linear na 

conversão alimentar comparados com o controle de milho. Porém, a conversão 

alimentar para novilhos alimentados com grãos úmidos de destilaria foi a melhor 

enquanto que para novilhos alimentados com grãos secos foi a pior.  

De acordo com a meta-análise conduzida por Bremer et al. (2011), quando 

incluídos nas dietas entre 10 e 40% da MS, o valor alimentar de WDGS, MDGS e 

DDGS, é respectivamente, de 130 a 150%, 117 a 128%, e 112% do valor alimentar 

do milho dentado laminado a seco ou da combinação deste com silagem de grão 

úmido. Estes valores alimentares relativos ao milho dentado são difíceis de serem 

explicados com base na composição química desses coprodutos e na menor 

digestibilidade das dietas com grãos destilados que nas dietas controle com milho 

exclusivo (NASEM, 2016).  

Além das diferenças no valor alimentar devido ao teor de umidade dos 

grãos de destilaria, utilizar coprodutos úmidos auxilia na homogeneização da 

mistura da dieta e na agregação de partículas, importante principalmente quando 

volumosos fibrosos e grosseiros como a palhada de milho é utilizada na mesma 

base de FDN que volumosos convencionais (Benton et al., 2015). Adicionalmente, a 

utilização de coprodutos úmidos permite maior inclusão de volumosos de alta 

qualidade, como a silagem de milho, sem redução no desempenho animal (Burken 

et al., 2017).  

Além dos grãos de destilaria com baixo teor de óleo, novos coprodutos 

estão sendo produzidos nas usinas através das alterações no processo de 

produção de cada planta. Segundo Carlson et al. (2015), a remoção das fibras no 

processamento de grãos de destilaria pode ocorrer através de uma etapa 

secundária de fermentação da fibra em etanol depois que a fermentação do amido 

estiver completa. O resultado deste processo é a produção de um coproduto com 

níveis elevados de proteína comparado ao DDGS tradicional ou DDGS de-oiled, 

devido ao aumento na concentração dos nutrientes, apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 3. Composição nutricional do milho e de diferentes fontes de grãos de destilaria mais solúveis. 
 

Componentes Milho¹ DDGs tradicional² DDGs de-oiled³ 
DDGs com alta 

proteína e baixo teor 
de óleo4 

PB (%) 8,79 31,00 33,50 45,60 

EE (%) 3,81 11,90 7,67 4,81 

FDN (%) 9,72 30,10 32,20 33,60 

P (%) 0,29 0,83 1,03 0,63 

S (%) 0,11 0,77 0,61 0,42 
 

¹ = NASEM (2016); ² = Buckner et al., 2011; ³ = Compilado de Bremer, 2014; Carlson et al., 2015; Diaz-Royon et al., 2012; 

Jolly et al., 2013; Jolly et al., 2014; 4 = Compilado de Carlson et al., 2015; Diaz-Royon et al., 2012. 
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Uma segunda alternativa para a remoção de fibras corresponde ao que têm 

sido praticado nas usinas de etanol no Brasil e envolve uma centrifugação inicial 

antes da fermentação. Neste processamento, a fração fibrosa é separada antes da 

fermentação e, posteriormente, os solúveis podem ser adicionados novamente 

formando um coproduto composto por fibra mais solúveis (WDBS – wet distillers 

bran plus solubles).  

Recentemente, Garland et al. (2019) avaliaram a eficiência alimentar de 

grãos de destilaria tradicionais úmidos e secos, grãos de destilaria com altos níveis 

de proteína e fibra úmida mais solúveis com inclusões de 40% na MS da dieta. 

Conforme apresentado na Tabela 4, tanto os grãos de destilaria com altos níveis de 

proteína, quanto o coproduto composto por fibra úmida mais solúveis, melhoraram 

em aproximadamente 10% a eficiência alimentar comparado ao tratamento controle 

a base de milho moído seco e milho grão úmido. 
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Tabela 4. Eficiência alimentar de bovinos alimentados com diferentes grãos de destilaria. 
 

 Control WDGS DDGS HiPro DDGS Bran + Sol  SEM P-Value 

         

EA 0.175c 0.179c 0.183abc 0.190ab 0.193a  0.0041 0.02 

 
Tratamentos: Control = Dieta à base de milho e milho grão úmido; WDGS = Grãos úmidos de destilaria mais solúveis; DDGS = Grãos secos 
de destilaria mais solúveis; HiPro DDGS = Grãos de alta proteína secos de destilaria mais solúveis; Bran + Sol = Fibra separada antes da 
fermentação mais solúveis. Adaptado de Garland et al. (2019). 
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Conforme mencionado em vários trabalhos, foi demonstrado que a fibra é 

responsável por parte da resposta positiva de desempenho de bovinos quando 

alimentados com grãos de destilaria, visto a melhora na fermentação ruminal devido 

à menor carga de amido que chega ao rúmen em dietas contendo grãos de 

destilaria em substituição ao milho moído seco (Carlson et al., 2016).  

No trabalho de Garland et al. (2019) que está apresentado na Tabela 4, os 

resultados de eficiência alimentar com a utilização de fibras mais solúveis são um 

pouco melhores do que foram observados por Buckner et al. (2011). A relação 

fibra:solúveis utilizada por Buckner et al. (2011) é desconhecida, no entanto, para o 

estudo de Garland et al. (2019) o coproduto fibra úmida mais solúveis foi produzido 

com aproximadamente uma mistura 50:50 de fibra e solúveis condensados. 

Portanto, quando os animais foram alimentados com 40% da MS da dieta, 20% da 

dieta é CDS (condensed distillers solubles – solúveis condensados de destilaria). 

Pesta et al. (2012) e Hansen et al. (2018) relataram que a inclusão de 18 e 20% de 

CDS resultou em valor alimentar de 166% e 147%, respectivamente, comparado a 

dietas com milho moído seco sem a inclusão de subprodutos. Esses dados 

demonstram que a quantidade de solúveis presente no coproduto composto por 

fibras mais solúveis tem interferência direta com as respostas positivas de 

desempenho. 

 

2.3. Utilização de lipídeos nas dietas de bovinos confinados 

 
Aumentar a densidade energética em dietas de bovinos confinados é uma 

estratégia para melhorar a eficiência do sistema de produção. São alternativas para 

aumentar a densidade energética da dieta o aumento de concentrado na ração, o 

processamento de grãos e a suplementação com lipídeos (NELSON et al., 2004). 

Devido ao seu alto teor energético, aproximadamente 2,25 maior que o dos 

carboidratos (MAYNARD et al., 1979; NRC 1989; SILVA, et al. 2007), a 

suplementação com lipídeos é uma estratégia efetiva para aumentar a densidade 

energética das dietas de ruminantes (Hess 2008), sem que haja aumento no risco 

de acidose ruminal (NASEM, 2016). 

O uso de óleos vegetais na alimentação de bovinos de corte, dentre outras 

vantagens, diminui a produção de metano no rúmen, causando menor impacto 

ambiental e dessa forma, disponibiliza maior quantidade de energia da dieta para 
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ganho, já que as perdas de energia pela formação de metano serão menores 

(JORDAN et al., 2006). Em adição, de acordo com Lin et al. (1995), há redução da 

concentração de N-NH3 ruminal, aumento na eficiência da síntese microbiana e 

aumento na produção do ácido linoléico conjugado (CLA) na carne, que tem sido 

considerado um importante agente anticarcinogênico. 

Machmüller (1999) e Morais et al. (2006), argumentaram que a redução na 

produção de metano pela suplementação lipídica está associada: a) aos efeitos 

tóxicos de fontes insaturadas de lipídeos sobre bactérias produtoras de CH4 e 

protozoários; b) à diminuição do consumo pela maior densidade energética da 

dieta: c) a redução da fermentação ruminal da matéria orgânica e da fibra; d) ao 

aumento do propionato; e) à utilização do H2 livre no processo de biohidrogenação 

(BH), não o disponibilizando para a síntese de CH4. Entretanto, aparentemente a 

BH contribui pouco como dissipador de hidrogênio, e apenas 1 a 2% de hidrogênio 

metabólico é usado para essa finalidade (JENKINS, 1993; CZERKAWSK, 1984). 

Certos ácidos graxos (AG), especialmente os polinsaturados, são tóxicos 

aos microrganismos ruminais, sendo as bactérias Gram (+), as metanogênicas e os 

protozoários, os mais afetados (PALMQUIST e MATTOS, 2006). Os AG mais 

tóxicos são os de cadeia média (de 10 a 14 átomos de carbono) e ácidos graxos 

poli-insaturados de cadeia longa. (NAGARAJA et al., 1997). 

Sob condições normais de alimentação, a maior parte dos ácidos graxos 

insaturados (AGI) ingeridos, linoleico e linolênico, são biohidrogenados, acima de 

80% e 90%, respectivamente (PALMQUIST e MATTOS, 2006). Caso a BH seja 

completa, todos os AG serão saturados, ou seja, todas as duplas ligações serão 

convertidas a ligações simples. Entretanto, em situações onde quantidades 

elevadas de ácidos graxos insaturados são modificados no metabolismo ruminal, a 

saturação pode ser incompleta (BYERS e SCHELLING, 1993). Bauman et al. 

(2003) destacaram que a extensão do nível de hidrogenação é reduzida quando 

dietas com alto teor de concentrado são administradas, em virtude da inibição da 

lipólise em condições de pH baixo. 

A redução na CMS tem sido observada com a inclusão de elevados níveis 

de gorduras nas dietas de ruminantes (FELTON e KERLEY, 2004; AFERRI et al., 

2005; JORDAN et al., 2006), porém, os mecanismos envolvidos nos resultados 

ainda não estão bem elucidados na literatura. De acordo com Maia et al. (2006), o 

consumo de dietas com alto nível de EE pode comprometer a ingestão de alimentos 
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por reduzir a digestão da fibra e a taxa de passagem da digesta pelo trato 

gastrintestinal, como resultado do efeito negativo da presença de gordura no 

ambiente ruminal sobre o crescimento microbiano, sobretudo dos organismos 

celulolíticos (NRC, 2001). Maia et al. (2006), também enfatizaram que a redução no 

CMS, verificada em alguns trabalhos com fontes suplementares de lipídios na dieta, 

pode estar relacionada à concentração plasmática de determinados ácidos graxos 

resultantes do metabolismo dessas fontes lipídicas. De acordo com Palmquist 

(1988) o aumento da concentração sérica de AGI ativa receptores do centro da 

saciedade localizados no hipotálamo, que inibem o apetite e reduzem o consumo 

de alimentos. 

Segundo Allen (2000), a gordura pode deprimir o consumo pela ocorrência 

de efeitos sobre a motilidade do trato digestivo, a digestão da fibra, a palatabilidade 

da dieta, a liberação de hormônios intestinais ou a oxidação de gordura pelo fígado. 

No entanto em um estudo meta analítico, Weld et al. (2017) demonstraram que o 

efeito negativo da adição de lipídios no consumo não necessariamente está ligado 

à redução na digestão da fibra, uma vez que ácidos graxos de cadeia media 

reduziram a digestibilidade da fibra em 8%, óleos in natura em 1% e sabão de 

cálcio aumentou a digestibilidade de fibra. A regulação no CMS dos ruminantes 

pode estar vindo de maiores produções de hormônios sinalizadores de saciedade 

como reportado por Bradford et al. (2008). Esses autores compararam dieta 

controle sem lipídios adicionais, com dietas suplementadas com lipídeos saturados 

e insaturados. A dieta que continha ácidos graxos insaturados apresentou maior 

regulação de consumo, e segundo os autores, isso se deu pelo fato de fontes de 

gordura insaturada promoverem maiores efeitos na produção de colecistoquinina, 

composto este, que acredita-se poder atuar na regulação do consumo em 

ruminantes. 

A adição de lipídeos tem como vantagem o aumento da densidade 

energética da dieta sem aumentar a quantidade de concentrado, diminuindo assim 

o teor de carboidratos fermentados no rúmen, consequentemente diminuindo 

riscos de distúrbios metabólicos. Entretanto, quando em excesso na dieta, a 

suplementação lipídica pode interferir negativamente no desempenho de bovinos 

terminados em confinamento (NIGIDI, 1990).  

Em termos gerais, parece ser bastante consolidada a ideia de redução no 

CMS com a inclusão de nível médio a alto de gordura na dieta, como foi 
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apresentado em vários outros estudos (Ngidi et al., 1990; Drouillard et al., 1998; 

Bindel et al., 2000; Ramirez e Zinn, 2000; Zinn e Shen, 1996; Zinn e Plascencia, 

1996; 2002; Krehbiel et al., 1995; 2006; Choi et al., 2013). 

Krehbiel et al. (2006) conduziram uma meta-análise onde foram compilados 

15 estudos sobre suplementação com sebo para bovinos em confinamento. Níveis 

suplementares crescentes de gordura na dieta causaram redução linear no CMS 

dos animais. Para cada aumento unitário (1 Mcal/kg de MS) em energia 

metabolizável da dieta proveniente de sebo houve redução de 0,26% no CMS 

expresso em % do PV. A queda no CMS com a suplementação de gordura ocorre 

em virtude do aumento da densidade energética da dieta que estimula o 

mecanismo quimiostático regulador de consumo, talvez promovido pelo incremento 

da beta-oxidação hepática de lipídios (ALLEN et al., 2014). 

A utilização de fontes de ácidos graxos poli-insaturados são mais 

prejudiciais ao consumo comparadas com fontes de ácidos graxos saturados (Ellioti 

et al. 1996; Allen, 2000). O óleo degomado de milho, coproduto proveniente do 

processo de etanol à partir do milho descrito na Figura 2 se enquadra nessa 

categoria devido a grande presença de ácidos graxos poli-insaturados em sua 

composição (48% de C18:2).  

Drackley et al. (1992) relataram que os ácidos graxos poli-insaturados 

podem aumentar a liberação de colecistoquinina, hormônio relacionado com a 

sensação de saciedade, em maior extensão em comparação com ácidos graxos 

saturados, diminuindo o consumo de matéria seca. Outro ponto de atenção as 

fontes de gordura, em especial aos ácidos graxos poli-insaturados em forma livre e, 

principalmente, em forma de sabões de cálcio, é que devem ser introduzidas de 

forma gradual na alimentação de bovinos com o objetivo de facilitar a aceitação e 

adaptação a esses ingredientes (Zinn, 1989; Grummer et al., 1990).   

Araújo et al. (2010) observaram menor CMS em bovinos alimentados com 

ácidos graxos poli-insaturados comparado aos outros tratamentos. A provável 

causa do resultado obtido por Araújo et al. (2010) pode ser a combinação da falta 

de um período de adaptação à reduzida aceitabilidade e potenciais efeitos da 

inclusão de gordura na dieta sobre a saciedade e motilidade do intestino. 

Krehbiel et al. (1995) reportaram efeito linear negativo da inclusão de sebo 

em níveis entre 0 e 10% da MS da dieta, sobre o CMS, GPD e EA de bovinos 

confinados com dietas com 92,5% de concentrado. Ngidi et al. (1990) estudaram 
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níveis crescentes (0, 2, 4 e 6% da MS) de sais de cálcio de óleo de palma 

suplementados em dietas para bovinos terminados em confinamento. O consumo 

de MS, o GPD e PCQ foram reduzidos com a inclusão de gordura suplementar, 

com aumento na eficiência alimentar. 

De acordo com Aferri et al. (2005), a inclusão de gordura na dieta reduziu o 

CMS comparado a dieta sem inclusão suplementar de gordura. Em outro estudo, 

Zinn (1989) relatou aumentos lineares em CMS, GPD, PCQ e redução linear na 

eficiência alimentar com suplementação de 0, 4 ou 8% de mistura de gordura 

vegetal e animal em dietas com 88% de concentrado para bovinos confinados. 

Zinn e Plascencia (1996) estudaram a inclusão de 0 ou 6% (MS) de graxa 

amarela em dietas de confinamento com 10 ou 30% de feno de alfafa na MS. A 

suplementação com gordura aumentou o GPD dos animais na dieta com 30% de 

feno, reduziu o CMS e melhorou a conversão alimentar dos animais em ambos os 

níveis de feno. A suplementação da dieta com 30% de feno com gordura resultou 

em desempenho animal similar ao da dieta com 10% de feno sem gordura.  

Os efeitos em relação ao GPD com a inclusão de gordura suplementar na 

alimentação de bovinos são inconsistentes. Barducci et al. (2015) relataram 

aumento de 10,46% no ganho de peso diário dos animais alimentados com gordura 

protegida na fase de pré-condicionamento. Resultados semelhantes foram 

apresentados por Silva et al. (2007) onde o aumento de GPD foi de 13,53%. 

Fiorentini et al. (2012) e Rosa et al. (2013) observaram incremento no GPD de 

aproximadamente 21,55%. Por outro lado, Sutter et al. (2000) não constataram 

alteração no ganho de peso vivo diário, mas sim uma menor ingestão de matéria 

seca de tourinhos alimentados com adição de 4,7% da MS de gordura em relação 

ao tratamento controle. Outros autores também observaram redução do CMS e 

GPD quando bovinos foram suplementados com diferentes fontes de gordura 

(Pavan et al., 2007; Gibb et al., 2004). 

Vários trabalhos relataram que a adição de gordura melhora a eficiência 

alimentar (EA). Barducci et al. (2015) observaram 8,23%, Putrino et al. (2006) 

relataram 13,33% e Rosa et al. (2013) reportaram 27,27% de aumento na EA 

comparado as dietas sem inclusão de gordura suplementar. Segundo Zinn e Shen 

(1996), o melhor desempenho de EA para dietas que tiveram a inclusão de gordura 

suplementar se deve ao maior teor de energia metabolizável dos lipídeos quando 

comparado aos alimentos ricos em carboidratos e proteínas. 
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Efeitos negativos da suplementação com gordura na eficiência alimentar 

foram reportados por Krehbiel et al. (1995) com sebo, Bindel et al. (2000) com sebo 

e por Choi et al. (2013) com óleo de soja. Ausência de efeito na eficiência alimentar 

foi reportada por Ngidi et al. (1990) com sais de cálcio de óleo de palma, por 

Drouillard et al. (1998) com graxa branca e por Choi et al. (2013) com sais de cálcio 

de óleo de palma. Em contrapartida, efeitos positivos foram relatados por Zinn 

(1989) com graxa amarela e com mistura de gordura animal e vegetal, por Brandt et 

al. (1990), Zinn e Shen (1996) e Zinn e Plascencia (1996) com graxa amarela, Zinn 

et al. (2000) com graxa amarela e com gordura protegida e por Ramirez e Zinn 

(2000) com graxa amarela e sebo. Krehbiel et al. (2006) relataram em sua revisão 

que a suplementação com gordura causou efeito quadrático na eficiência alimentar 

dos animais. 

No levantamento feito por Samuelson et al. (2016), foi relatado que a 

inclusão média de gordura suplementar nas dietas dos confinamentos americanos 

estava ao redor de 2,76%, inferior aos valores de 3,1% e 3,68% relatados em 

levantamentos anteriores por Vasconcelos e Galyean (2007), Galyean e Gleghorn 

(2001), respectivamente. Acredita-se que, o custo da inclusão de gordura nas 

dietas e o maior uso de grãos de destilaria poderiam estar associados com essas 

diferenças, porém, a recomendação para a concentração máxima de (EE) na MS 

de 7,0% em dietas de terminação (SAMUELSON, 2016), foi mantida em nível 

próximo ao reportado anteriormente no levantamento feito por Vasconcelos e 

Galyean (2007) de 7,6%. Millen et al. (2014) relataram que o teor médio de extrato 

etéreo (EE) recomendado pelos nutricionistas brasileiros para dietas de terminação 

em confinamento era 4,6%. No levantamento mais recente dessa série, Pinto e 

Millen (2016) relataram que essa recomendação subiu para 5% de EE, o que indica 

um aumento na utilização de gordura em dietas de terminação no Brasil, visando a 

melhora na EA através da manutenção do GPD e diminuição do CMS. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Experimento 

 
3.1.1. Data e Local 

 
O experimento foi conduzido nas instalações de confinamento de bovinos 

de corte do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” (ESALQ/USP), localizada no município de Piracicaba/SP e teve início no 

dia 05 de janeiro de 2018.  

 
3.1.2. Desenho experimental 

 
Foi adotado o delineamento em blocos casualizados em arranjo fatorial 4 x 

2, sendo quatro níveis de inclusão do coproduto de produção de etanol de milho o 

WDBS (fibra destilada úmida com solúveis, do inglês: wet distillers brans plus 

solubles) (0%, 15%, 30% e 45%) e dois de óleo degomado de milho (0% e 3%), 

perfazendo um total de oito tratamentos: 

WDBS 0 – 0% de WDBS na MS da dieta e sem óleo; 

WDBS 15 – 15% de WDBS na MS da dieta e sem óleo; 

WDBS 30 – 30% de WDBS na MS da dieta e sem óleo; 

WDBS 45 – 45% de WDBS na MS da dieta e sem óleo; 

O-WDBS 0 – 0% de WDBS na MS da dieta e com 3% de óleo; 

O-WDBS 15 – 15% de WDBS na MS da dieta e com 3% de óleo; 

O-WDBS 30 – 30% de WDBS na MS da dieta e com 3% de óleo; 

O-WDBS 45 – 45% de WDBS na MS da dieta e com 3% de óleo. 

 

3.1.3. Animais e rações experimentais 
 

Foram selecionados para o experimento 232 tourinhos da raça Nelore, com 

peso médio inicial de 425 kg. Os animais foram alojados por 76 dias em 40 baias, 

sendo 32 baias com 6 animais e 8 baias com 5 animais cada. Cada baia possuía 32 

m² e eram parcialmente cobertas, com piso de concreto, 4 metros lineares de cocho 

e bebedouro para cada duas baias. 

As dietas experimentais foram formuladas de acordo com o NASEM (2016) 
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para suprirem as exigências de tourinhos Nelore e apresentaram na composição da 

MS, 8,5% de bagaço de cana de açúcar in natura (BIN) e 91,5% de concentrado. 

As composições de ingredientes das dietas experimentais sem óleo são 

apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Composição de ingredientes das dietas experimentais sem óleo. 

Tratamentos: WDBS 0 = 0% de WDBS e 0% de óleo; WDBS 15 = 15% de WDBS e 0% de óleo; 
WDBS 30 = 30%     de WDBS e 0% de óleo; WDBS 45 = 45% de WDBS e 0% de óleo. 
Mineral*: Do total de 1,8% de inclusão de mineral, 0,3% corresponde a inclusão de NaCl e 1,5% 
ao núcleo mineral com os seguintes níveis de garantia por kg - Cálcio (mín/máx) 275 g/kg, 
Magnésio (mín) 10 g/kg, Enxofre (mín) 56 g/kg, Zinco (mín) 3.360 mg/kg, Cobre (mín) 1.120 
mg/kg, Manganês (mín) 2.240 mg/kg, Iodo (mín) 56 mg/kg, Cobalto (mín) 16,46 mg/kg, Selênio 

(mín) 11,2 mg/kg, Monensina Sódica (Shengli 20%®) 2.000 mg/kg.  

 

As composições de ingredientes das dietas experimentais com a inclusão 

de óleo degomado de milho são apresentadas na Tabela 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes (% MS) 
                         TRATAMENTOS 

WDBS 0      WDBS 15     WDBS 30    WDBS45 

Bagaço de cana in natura 8,50 8,50 8,50 8,50 

Farelo de soja 8,00 - - - 

Milho moído 40,30 36,75 29,45 22,35 

Polpa cítrica 40,30 36,75 29,45 22,35 

WDBS 0,00 15,00 30,00 45,00 

Ureia 1,10 1,20 0,80 - 

Mineral* 1,80 1,80 1,80 1,80 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 



 
 

 
39 

 

 

Tabela 6. Composição de ingredientes das dietas experimentais com óleo 
degomado de milho. 

Tratamentos: O-WDBS0 = 0% de WDBS e 3% de óleo; O-WDBS15 = 15% de WDBS e 3% de 
óleo; O-WDBS 30 = 30% de WDBS e 3% de óleo; O-WDBS45 = 45% de WDBS e 3% de óleo. 
Níveis de garantia do núcleo mineral por kg: Cálcio (mín/máx) 275 g/kg, Magnésio (mín) 10 g/kg, 
Enxofre (mín) 56 g/kg, Zinco (mín) 3.360 mg/kg, Cobre (mín) 1.120 mg/kg, Manganês (mín) 2.240 
mg/kg, Iodo (mín) 56 mg/kg, Cobalto (mín) 16,46 mg/kg, Selênio (mín) 11,2 mg/kg, Monensina 
Sódica (mín) 2.000 mg/kg.  

 

As composições químicas dos ingredientes utilizados no preparo das 

rações são apresentados na Tabela 7. Para os valores de NDT foram admitidos os 

valores tabulares de NASEM (2016). Na biblioteca de ingredientes do NASEM 

(2016) não consta o WDBS como ingrediente. Por este motivo, foi utilizado os 

valores de WDGS como base para a composição química do WDBS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes (% MS) 
                         TRATAMENTOS 

O-WDBS0   O-WDBS15    O-WDBS30   O-WDBS45         

Bagaço de cana in natura 8,50 8,50 8,50 8,50 

Farelo de soja 8,00 - - - 

Milho moído 38,75 35,20 27,95 20,85 

Polpa cítrica 38,75 35,20 27,95 20,85 

WDBS 

Óleo degomado de milho 

0,00 

3,00 

15,00 

3,00 

30,00 

3,00 

45,00 

3,00 

Uréia 1,20 1,30 0,80 - 

Mineral 1,80 1,80 1,80 1,80 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 
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        Tabela 7. Composição química dos ingredientes utilizados. 

Item 
Milho 

 

  WDBS 

 

Polpa 

Cítrica 

Farelo 
de 

Soja 

   Bagaço    
de 

   Cana 

MS, % 88,2 33,82 87,54 89,92 43,76 

PB, % MS 8,00 33,85 7,19 50,73 1,60 

EE, % MS 4,18 6,79 2,36 2,80 0,70 

FDN, % MS 11,5 52,49 26,03 15,00 85,60 

NDT, % MS 88,0 98,00 70,00 78,00 33,00 
_____ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ _ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ____ Ɨ

MS = matéria seca; PB = proteína bruta; EE = extrato etéreo; FDN = fibra insolúvel 

em detergente neutro; NDT = nutrientes digestíveis totais. 
 

 

 

 

A composição química das dietas experimentais é apresentada na Tabela 8. 
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Tabela 8. Composição química das dietas experimentais. 

 
 

 

Tratamentos Ɨ 

 Sem óleo    Com óleo   

Nível de inclusão de WDBS 0 15 30 45 0 15 30 45 

ItensŦ         

PB, % MS 13,9 13,8 16,1 18,9 13,7 13,6 15,9 18,7 

ELm, Mcal/Kg MS 1,86 1,93 2,01 2,09 1,96 2,03 2,11 2,19 

ELg, Mcal/Kg 1,23 1,28 1,35 1,42 1,30 1,36 1,43 1,49 

PDR (balanço, g) 160,0 0,00     -60,0 -60,0 170,0  20,0 -40,0 -40,0 

FDN, % da MS 22,31      27,5 32,9 38,4 21,8 27,0 32,4 37,8 

FDNfe, % da MS 

EE, % da MS 

8,33 

3,28 

7,81 

3,42 

 7,21 

 3,99 

     6,62 

     4,55 

    8,16 

    6,19 

 7,64 

 6,32 

7,04 

6,89 

6,46 

7,46 
Tratamentos: WDBS 0 = 0% de WDBS e 0% de óleo; WDBS 15 = 15% de WDBS e 0% de óleo; WDBS 30 = 30% de WDBS e 0% de óleo; WDBS 45 = 45% de 

WDBS e 0% de óleo; O-WDBS 0 = 0% de WDBS e 3% de óleo; O-WDBS 15 = 15% de WDBS e 3% de óleo; O-WDBS 30 = 30% de WDBS e 3% de óleo; O-
WDBS 45 = 45% de WDBS e 3% de óleo. 
ŦPB= proteína bruta; ELm= energia líquida de mantença esperada; ELg= energia líquida de ganho esperada; PDR= proteína degradável no 

rúmen de acordo com NASEM (2016); FDN= fibra insolúvel em detergente neutro; FDNfe= FDN fisicamente efetivo de acordo com NASEM 

(2016); EE= extrato etéreo. Valores de ELm e ELg estimadas das dietas, com base nos valores tabulares de energia do NASEM (2016) para os 

ingredientes utilizados, admitindo o WDBS como o WDGS da biblioteca do NASEM (2016) e com adição de monensina sódica. 
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3.1.4. Manejo Alimentar 
 

Os animais, oriundos de sistema de recria em pastagem, foram submetidos 

a um período de adaptação de 21 dias às instalações e às dietas experimentais de 

cada tratamento. Foi adotado o protocolo de adaptação em escada para cada dieta, 

partindo de uma inclusão de 25% do volumoso bagaço de cana in natura (BIN) nos 

primeiros 5 dias, passando para 20% de BIN do 6º ao 10º dia, 15% de BIN do 11º 

ao 15º dia de adaptação e, por fim, 10% de BIN do 16º ao 21º dia.  

A partir do 21º dia, para dar início ao fornecimento das dietas experimentais 

e avaliações, os animais foram pesados após 16 horas de jejum alimentar e 10 

horas de jejum hídrico e receberam a aplicação de vermífugos, sendo 20 ml de 

albendazol (Ricobendazole® – Ourofino Saúde Animal) e 8 ml de ivermectina 

(Ivomec® - Boehringer Ingelheim). Além disso, os animais receberam dosagem 

injetável de 5 ml de complexo polivitamínico ADE (ADE Vallé®) e foram vacinados 

contra clostridioses (Sintoxan® - 2ml/cab) e distribuídos em cinco (5) blocos com 

base no peso corporal.  

A matéria seca das dietas dos tratamentos que não incluíam WDBS (WDBS 

0 e O-WDBS 0) foi fixada em 70%, garantidas com a inclusão de água em 

quantidades variáveis em função do teor de matéria seca dos ingredientes, 

principalmente do bagaço de cana-de-açúcar, que era determinada de 2 a 3 vezes 

por semana em estufa a 105° por 12 horas. 

Diariamente, as 07:00h, a dieta era fornecida na forma totalmente 

misturada, com o uso de vagão misturador com capacidade de 5 m³, equipado com 

balança eletrônica de precisão de 2 kg e sistema de mistura Rotormix® (CASALE® - 

Misturadora de dieta total).  

O bagaço de cana-de-açúcar, o milho, a polpa cítrica peletizada e o WDBS 

eram pesados diretamente no vagão misturador. O farelo de soja, a uréia e o 

núcleo mineral eram pesados individualmente em balança com capacidade para 

100 kg com precisão de 0,1 kg (MARTE®). 

A quantidade de dieta fornecida era ajustada diariamente para manter, no 

máximo, 3% de sobras, que eram retiradas três vezes por semana, sendo 

levadas para o laboratório para secagem em estufa de 55ºC por 72 horas e mais 

12 horas em estufa de 105ºC para determinação da MS das sobras. Após este 

procedimento, as sobras eram pesadas para avaliação do consumo por baia. 
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Os bebedouros eram drenados e lavados duas vezes por semana e o piso 

das baias raspados a cada 7 dias com o auxílio de trator provido de lâmina. 

O WDBS e o óleo degomado de milho utilizados no experimento foram 

produzidos pela Cargill® Alimentos, em Quirinópolis – Goiás. O fluxograma de 

produção do WDBS e do óleo degomado de milho utilizados no experimento estão 

demonstrados na Figura 2.  

Os dois coprodutos, WDBS e o óleo degomado de milho, foram entregues 

no Departamento de Zootecnia, onde o WDBS foi armazenado em silo tipo 

trincheira, vedado e retirado diariamente para utilização em camadas de 15 à 20 

cm, enquanto o óleo degomado de milho ficou armazenado em tanques tipo IBC, 

com capacidade para 1000 litros cada.  

 

3.1.5. Amostragem e análises bromatológicas dos ingredientes 
 

Amostras do bagaço de cana-de-açúcar e do WDBS foram colhidas a cada 

3 dias para determinação do teor de matéria seca em estufa a 105°C por 12 horas, 

com a finalidade de ajustar o teor de matéria seca da dieta. 

Amostras de todos os ingredientes utilizados no preparo das dietas, 

inclusive do BIN e do WDBS, foram coletadas a cada 7 dias, pré-secas em estufa 

de ventilação forçada a 55°C durante 72 horas mais 12 horas em estufa de 

ventilação de 105ºC e moídas em moinho tipo “Wiley” providos de peneira de 1 mm 

de porosidade. Ao final do período experimental as amostras de cada um dos 

ingredientes foram compostas, formando amostras homogêneas que 

posteriormente foram analisadas quimicamente. 

As análises químicas foram realizadas no laboratório de bromatologia do 

Departamento de Nutrição Animal da Empresa Agroceres Multimix Nutrição Animal 

LTDA, localizado em Rio Claro – São Paulo. 

Para a determinação dos teores de MS dos ingredientes, as amostras pré- 

secas foram colocadas em estufa de circulação forçada a 105° por 12 horas. 

As amostras dos ingredientes foram analisadas para extrato etéreo (EE) 

conforme AOAC (1995). O teor de proteína bruta (PB) foi obtido mediante 

combustão das amostras segundo o método Dunas, utilizando-se um auto-

analisador de nitrogênio marca LECO®, (WILES et al., 1998). 

Os teores da fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido 
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(FDA) foram determinados de acordo com método proposto por Van-Soest et al., 

(1991) com auxílio do analisador de fibra modelo ANKON® Fiber Analyser. Na 

determinação da fração FDN foi incluído o sulfito de sódio e amilase termoestável e 

os valores obtidos foram então corrigidos para cinzas após a incineração dos 

sacos. 

 

3.1.6. Determinação do desempenho animal 

 
Para a determinação do ganho de peso diário (GPD) os animais foram 

pesados individualmente após jejum alimentar de 16 horas e jejum hídrico de 10 

horas no primeiro e no último dia do período experimental.  

A ingestão de matéria seca (IMS) foi calculada como a diferença entre o 

oferecido e as sobras. 

As variáveis de desempenho animal avaliadas foram: peso corporal inicial 

(PCI), peso corporal final (PCF), ingestão de matéria seca das rações em kg/dia, 

ingestão de matéria seca em porcentagem do peso corporal (%PC), ganho de peso 

diário (GPD), peso de carcaça quente (PCQ), rendimento de carcaça (RC) e 

eficiência alimentar (EA). 

A eficiência alimentar dos tratamentos foi obtida através dos dados de GPD 

e IMS pela relação GPD/IMS. 
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3.1.7. Cálculo da energia líquida das rações 

 
Com base nos dados médios de peso corporal, IMS e GPD obtidos no 

experimento, foram calculados os valores observados de energia líquida das rações 

segundo a metodologia proposta por Zinn e Shen (1998). 

Foram calculadas as exigências de energia de ganho (Eg) e de manutenção 

(Em) dos animais através das fórmulas 1 e 2, respectivamente. Calculadas as 

exigências energéticas relacionadas aos ganhos de peso corporal (kg/dia) e aos 

pesos metabólicos (kg) dos animais durante o período experimental, foram então 

calculados os valores de energia líquida das rações (Mcal/kg de MS) para 

manutenção (ELm) e ganho (ELg) através das fórmulas 3 e 4. 

 

(1)Eg = [0,0493 PC0,75 ] GPD 1,097 ; (NRC, 1984) 

(2) Em = 0,077 PC 0,75 ; (Lofgreen e Garrett, 1968) 

(3) ELm = (- b – ((b2) – (4ac))0,5) / (2 a); (Zinn e Shen, 1998) 

(4) ELg = 0,877 Elm – 0,41; (Zinn e Shen, 1998)  

a = - 0,877 IMS 

b= 0,877 Em + 0,41 IMS +Eg  

c = - 0,41 Em 

 

No qual: 

Eg = exigência em energia para ganho (Mcal/ dia) 

Em = exigências em energia para manutenção (Mcal/ dia)  

ELm = energia liquida de manutenção (Mcal/ kg de MS)  

ELg = energia liquida de ganho (Mcal/ kg de MS) 

 
Os valores observados de energia líquida foram comparados com os 

valores esperados. Os valores esperados de energia das dietas foram estimados 

utilizando as equações do modelo empírico de NASEM (2016) com adição de 

ionóforo com base nos valores tabulares de cada ingrediente. 
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3.1.8. Análise Estatística 

 
O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, em um 

arranjo fatorial 4 x 2, com quatro (4) níveis de inclusão de WDBS, 0, 15, 30 e 45% 

da MS da dieta e dois (2) níveis de óleo degomado de milho, 0 e 3% da MS da 

dieta. Os animais foram distribuídos nos blocos de acordo com o peso corporal 

inicial. A baia foi utilizada como unidade experimental para todos os parâmetros 

analisados. 

A princípio, todos os dados foram testados para se verificar a distribuição 

normal dos erros, utilizando-se o PROC UNIVARIATE (SAS, 2003) e foi feita 

análise exploratória dos dados, utilizando-se o procedimento GLM do SAS (2003). 

Em seguida, todas as variáveis foram analisadas pelo PROC MIXED, do pacote 

estatístico STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM - SAS (2003), adotando-se as 

características do modelo específicas para cada variável. Contrastes foram 

utilizados para a análise comparativa das médias, considerando P ≤ 0,10. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 Caracterização dos ingredientes utilizados no trabalho 

 

Conforme demonstrado por Spiehs (2012), os coprodutos gerados na 

produção de etanol a partir do milho podem variar muito de acordo com as etapas 

de produção aplicadas por cada usina. A composição do coproduto utilizado no 

presente estudo se difere dos grãos de destilaria tradicionalmente chamados de 

DDGS e WDGS que estão descritos na literatura americana (NASEM, 2016) 

conforme apresentado na Tabela 1. A primeira mudança no processo de produção 

deste coproduto e que auxilia na compreensão de sua composição comparado ao 

DDGS e WDGS convencional é a remoção parcial do óleo do fluxo de solúveis de 

destilaria, gerando um coproduto com teores menores de 7% de gordura. Musser 

(2013) relatou este processo onde através da centrifugação, o óleo consegue ser 

amplamente removido, resultando em produtos com menos de 8% de gordura, 

diferentemente dos tradicionais 11 a 12% na composição. 

A segunda alteração no processo de produção e que complementa o 

entendimento deste novo coproduto foi descrita por Garland et al. (2019) e envolve 

uma centrifugação inicial para separação da fibra antes da etapa de fermentação. 

Essa tecnologia têm sido aplicada nas usinas de etanol à partir do milho no Brasil, 

onde o fluxo de solúveis pode, posteriormente, ser adicionado parcialmente ao fluxo 

de fibras, originando o coproduto que se faz presente neste estudo e é composto 

por Fibra Úmida mais Solúveis (WDBS), conforme as etapas de produção são 

apresentadas no fluxograma contidos na Figura 2.  

Além do menor teor de óleo presente no WDBS comparado ao DDGS e 

WDGS apresentados na Tabela 1, uma outra característica importante é o baixo 

nível de enxofre (0,3% na MS), decorrente da não utilização de ácido sulfúrico no 

processo. Conforme descrito por Drewnoski et al. (2014), pelo fato das usinas 

fazerem uso de ácido sulfúrico para controlar o pH durante a fermentação, os grãos 

de destilaria tradicionais apresentam em sua composição valores para enxofre 

acima de 0,7% na MS, sendo um ponto de atenção aos nutricionistas quanto ao uso 

destes coprodutos convencionais em níveis elevados nas dietas. 



 
 
48  

 

Conforme demonstrado na Tabela 8, as dietas apresentaram maiores 

teores de PB e de FDN à medida em que foi aumentada a inclusão de WDBS em 

substituição total ao farelo de soja e parcial ao milho moído e a polpa cítrica. Isso 

ocorreu em virtude dos teores elevados de PB (33,85%) e de FDN (52,49%) do 

WDBS em comparação com os respectivos valores da polpa cítrica e do milho.  

Segundo Mertens (1997), o conceito de efetividade de fibra (FDNe) foi 

definido como sendo a capacidade total da fração fibrosa de determinado alimento 

em manter efetivamente a mastigação, o teor de gordura no leite e a saúde do 

animal. O conceito de FDN fisicamente efetivo (FDNfe) por sua vez, foi proposto 

levando em consideração as propriedades físicas da fibra, principalmente o 

tamanho de partícula (partículas retidas na peneira de 1,18 mm) que influencia a 

atividade de mastigação e a motilidade ruminal. O NASEM (2016) utiliza a FDNfe 

para determinar o valor de pH ruminal (pH ruminal = 5,425 + 0,04229*%FDNfe) que 

por sua vez é utilizado ajustar a síntese de proteína microbiana, quando se utiliza o 

nível mecanístico de solução. Com o objetivo de maximizar a eficiência alimentar 

(GPD/IMS), de acordo com o NASEM (2016), a exigência mínima de FDNfe de 

bovinos em confinamento, alimentados com dietas com teores altos de 

concentrado, com ionóforos e com bom manejo de cocho e é entre 5 e 8%, valores 

esses em semelhança com os observados nas dietas experimentais. 

Apesar do NASEM (2016) enfatizar a importância da efetividade da fonte de 

FDN no ambiente ruminal e síntese microbiana, de acordo com Galyean (2009) os 

efeitos da FDNfe sobre a produção de bovinos de corte confinados não são 

conhecidos e a baixa concentração de forragem em dietas de confinamento parece 

diminuir possíveis diferenças causadas pela FDNfe. Defoor et al. (2002), não 

observaram nenhuma vantagem em utilizar FDNfe em comparação com FDN de 

forragem, como base para efetuar trocas de fontes de forragem em dietas para 

bovinos em confinamento. De acordo com Galyean (2009) o FDN total da dieta e 

FDN de forragem são bem correlacionados com CMS em gado confinado, mas o 

FDN total da dieta é melhor preditor do consumo de ELg. 

Apesar da inclusão de WDBS aumentar a concentração de FDN total nas 

dietas, a concentração de FDNfe não aumentou, houve até uma leve redução, uma 

vez que a efetividade da fibra do WDBS é muito baixa, apenas 4% (NASEM, 2016) 

e inferior à da polpa cítrica, que é 44% (NASEM, 2016). No caso do milho, foi 

admitido o teor de 0% de efetividade da fibra devido ao milho ter sido moído 
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finamente com uso de peneira com furos de 1,3 mm. 

Conceitualmente, fontes de fibra não forragem são coprodutos resultantes 

da extração do amido, açúcares, ou outros constituintes não fibrosos de valor, de 

diferentes plantas (PEREIRA et al., 1999). Estes coprodutos, podem apresentar 

teores de FDN similares aos das forragens grosseiras, característica que possibilita 

a adição destes à ração com o intuito de substituir parte da fração FDN de forragem 

(GRANT, 1997). Entretanto, a maioria das fontes de FDN não forragem são 

significativamente menos efetivas em estimular a atividade de mastigação quando 

comparadas com forragens (NRC, 1996). Allen (1997), utilizando relações 

empíricas, demonstrou que a efetividade da fração FDN de fontes não forragem foi 

apenas 35% em manter o pH ruminal quando comparada com forragens. Já Firkins 

(1997), concluiu que a fração FDN não forragem apresentou valor de efetividade de 

60% em manter a digestibilidade da fração FDN no TGI em comparação a fração 

FDN de forragem. Por outro lado, ao avaliar a atividade de mastigação de bovinos, 

Mertens (1997) concluiu que coprodutos geraram valores de aproximadamente 40% 

e, para outros concentrados, estes estiveram entre 30% e 80% quando comparados 

com a efetividade típica da fração FDN de forragens. 

Apesar de não aumentar a concentração de FDNfe das dietas, a inclusão 

de DDGS, WDGS ou WDBS poderia contribuir para melhor ambiente ruminal e 

menor risco de acidose em bovinos confinados, em virtude da redução da 

concentração de carboidratos não fibrosos da dieta, principalmente amido e 

açúcares (NASEM, 2016). Entretanto, não tem sido demonstrado que a inclusão 

destes coprodutos resulta em aumento no pH ruminal em comparação com dietas 

com elevadas proporções de milho. De acordo com os trabalhos compilados no 

NASEM (2016), esses coprodutos não devem ser usados como substitutos de 

alimentos volumosos em dietas de confinamento e níveis convencionais de 

volumosos são recomendáveis em dietas contendo esses coprodutos. 

Conforme esperado, tanto a inclusão de WDBS quanto a de óleo degomado 

de milho aumentaram o teor de EE das dietas, que variou de 3,28 a 7,46% da MS. 

Estes valores estão abaixo do limite máximo de 7,6% recomendado pelos 

nutricionistas americanos segundo Vasconcelos e Galyean (2007). 

No levantamento feito por Samuelson et al. (2016), foi relatado que a 

inclusão média de gordura suplementar nas dietas dos confinamentos americanos 

estava ao redor de 2,76%, inferior aos valores de 3,1% e 3,68% relatados em 



 
 
50  

 

levantamentos anteriores por Vasconcelos e Galyean (2007), Galyean e Gleghorn 

(2001), respectivamente. Acredita-se que, o custo da inclusão de gordura nas 

dietas e o maior uso de grãos de destilaria poderiam estar associados com essas 

diferenças, porém, a recomendação para a concentração máxima de (EE) na MS 

de 7,0% em dietas de terminação (SAMUELSON, 2016) foi mantida em nível 

próximo ao reportado anteriormente no levantamento feito por Vasconcelos e 

Galyean (2007) de 7,6%. Millen et al. (2014) relataram que o teor médio de extrato 

etéreo (EE) recomendado pelos nutricionistas no Brasil para dietas de terminação 

em confinamento era 4,6%. No levantamento mais recente dessa série, Pinto e 

Millen (2016) relataram que essa recomendação subiu para 5% de EE, o que indica 

um aumento na utilização de diferentes fontes de EE em dietas de terminação no 

Brasil, visando a melhora na EA através da manutenção do GPD e diminuição do 

CMS. 

O desempenho de tourinhos Nelore alimentados com dietas contendo 

diferentes níveis de WDBS e óleo degomado de milho são apresentados na Tabela 

9.
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Tabela 9. Desempenho de tourinhos Nelore alimentados com dietas contendo diferentes níveis de WDBS e óleo degomado de 
milho. 
 

Variável 
Sem óleo Com óleo 

SEM 
Valor-P 

0 15 30 45 0 15 30 45 Óleo Nível Óleo*Nível 

PI, kg 425 425 425 425 425 424 425 424 25,08 - - - 

PF, kg 525 536 526 532 540 533 529 528 18,80 0,44 0,60 0,29 

CMS,kg* 10,17 9,97 9,33 9,15 9,63 9,81 9,75 8,29 0,32 0,07 0,001 0,03 

GPD, kg 1,34 1,46 1,30 1,40 1,50 1,51 1,36 1,38 0,07 0,20 0,18 0,64 

EA* 0,133 0,149 0,139 0,153 0,156 0,155 0,140 0,166 0,01 0,07 0,09 0,58 

PCQ, kg 291 297 293 296 297 298 290 295 12,39 0,83 0,36 0,68 

RC, % 55,3 55,4 55,6 55,6 54,9 55,6 54,7 55,6 0,48 0,19 0,32 0,29 
Variáveis: PI = Peso Inicial; PF = Peso Final; CMS* = Consumo de Matéria Seca (P<0,10); GPD = Ganho de Peso Diário; EA* = Eficiência Alimentar 
(P<0,10); PCQ = Peso de Carcaça Quente; RC = Rendimento de Carcaça. 
 
 
 



52 
 

 

Conforme ilustrado na tabela 9 e nas Figuras 4 e 5, a inclusão de WDBS na 

dieta afetou o CMS dos animais de maneira distinta conforme a presença ou ausência 

de óleo. Na ausência de óleo, a inclusão de WDBS reduziu linearmente o CMS dos 

animais (Figura 4), resultado este distinto do relatado nas revisões de Klopfenstein et 

al. (2008) e de Bremer et al. (2011) onde a inclusão de WDGS causou efeito quadrático 

no CMS, com pico de consumo nas dietas com 10 e 20% de coproduto. Por outro lado, 

quando 3% de óleo degomado de milho foi suplementado nas dietas, a inclusão de 

WDBS causou efeito quadrático no CMS, com pico de consumo observado com a 

inclusão de 15% de WDBS. Esta resposta por sua vez está de acordo com os dados 

revisados por Klopfenstein et al. (2008) e por Bremer et al. (2011). 

 

 

Figura 4. Consumo de matéria seca conforme é aumentada a inclusão de WDBS 
nas dietas sem a inclusão de óleo. 
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Figura 5. Consumo de matéria seca conforme é aumentada a inclusão de WDG nas 
dietas com a inclusão de óleo. 

 

As dietas controles dos trabalhos revisados por Klopfenstein et al. (2008) e 

por Bremer et al. (2011) continham níveis elevados de milho, diferentemente do 

presente estudo, onde a dieta controle continha apenas 40,3% em virtude da 

combinação 50:50 entre milho e polpa cítrica.   

A substituição parcial do milho por polpa cítrica resulta em redução no teor de 

amido e concomitante aumento no teor de pectina na dieta. Apesar da alta 

degradabilidade ruminal, a pectina apresenta um padrão de fermentação 

semelhante ao da fibra, produzindo grande quantidade de acetato, sem produção 

expressiva de lactato, o que pode melhorar o ambiente ruminal para a atividade 

microbiana, estimulando a IMS (NASEM, 2016). Carvalho (1998) estudou os efeitos 

do teor de amido e de pectina na dieta sobre a digestibilidade e o pH ruminal de 

novilhos Nelore e concluiu que a substituição parcial do milho por polpa cítrica 

peletizada apresenta boas possibilidades de minimizar os efeitos associativos 

negativos decorrentes de rações com alto teor de concentrado.  

Gouvêa et al. (2016) reportaram efeito quadrático no CMS de bovinos 

confinados, com a substituição entre 0 e 75% do milho moído da dieta por polpa 

cítrica. O CMS foi máximo quando a polpa substitui 50% do milho da dieta, 

perfazendo cada um desses ingrediente 40,2% da MS da dieta. No presente estudo 

as dietas controle continham 40,3% de milho moído e 40,3% de polpa cítrica. Esse 

consumo mais alto em dietas com milho moído e polpa cítrica (50:50), em 

comparação com dietas exclusivas de milho moído resulta em maior ingestão de 
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energia por parte dos animais (Gouvêa et al., 2016). Nesse caso, a substituição 

parcial do milho e da polpa por um ingrediente com maior teor de energia, como os 

grãos de destilaria (NASEM, 2016) pode reduzir o CMS dos animais em virtude do 

controle quimiostático ou fisiológico de consumo (Allen, 2014). Isso pode explicar a 

diferença no comportamento do CMS dos animais do presente estudo não 

suplementados com óleo, quando comparado com os dados de Klopfenstein et al. 

(2008) e de Bremer et al. (2011).  

Por outro lado, quando óleo foi suplementado na dieta, a resposta em CMS 

com a inclusão de WDBS foi similar ao reportado por Klopfenstein et al. (2008) e de 

Bremer et al. (2011), com pequeno aumento no CMS com inclusão de 15 a 30% de 

WDBS na dieta e posterior redução com a inclusão de 45% do coproduto.  

Em comparação com os respectivos tratamentos controle, a inclusão de 

45% de WDBS reduziu o CMS em 10,0% na ausência de óleo (10,17 x 9,15 kg) e 

em 13,91% na presença de óleo (9,63 x 8,29 kg). 

Apesar das alterações em CMS, a inclusão de WDBS nas dietas não 

alterou o GPD, mas teve efeito positivo na EA. Tanto Klopfenstein et al. (2008) 

quanto Bremer et al. (2011) relataram que a inclusão de WDGS na dieta teve efeito 

quadrático sobre o GDP dos animais, com resposta máxima com inclusão de 30% 

do coproduto na dieta. No presente estudo, a ausência de efeito do WDBS no GPD 

dos animais está relacionada ao efeito negativo desse coproduto no CMS na 

maioria dos tratamentos testados. 

No presente trabalho, independentemente do nível de óleo da dieta, a 

inclusão de WDBS aumentou a EA dos animais de forma linear, em virtude da 

redução no CMS e manutenção do GPD dos animais. Em comparação com a dieta 

controle, a inclusão de 15, 30 e 45% de WDBS aumentou a EA (0,1445, 0,152, 

0,1395 e 0,1595) em média +5,2%, -3,5% e +10,4%, respectivamente. 

Larson et al. (1993) verificaram que o nível de 40% de inclusão de WDG na 

matéria seca da dieta aumentou a eficiência alimentar em 14% comparado ao 

controle. Vander Pol et al. (2006) relataram respostas quadráticas para a EA para 

as inclusões de 0, 10, 20, 30, 40 e 50% de WDGS substituindo milho. Em todos os 

níveis de WDGS a EA foi maior que a dieta controle com milho.  

Garland et al. (2019) obtiveram em torno de 10% de melhora na eficiência 

alimentar com a utilização de WDBS em comparação a milho moído seco. Os 

resultados de Garland et al. (2019) são um pouco melhores que os observados por 



55  

 

Buckner et al. (2011), que também trabalharam com um coproduto semelhante ao 

do presente trabalho, composto por fibra mais solúveis. A relação fibra:solúveis 

utilizada por Buckner et al. (2011) é desconhecida, no entanto, para o estudo de 

Garland et al. (2019) o coproduto fibra úmida mais solúveis foi produzido com uma 

mistura de aproximadamente 50:50 de fibra e solúveis condensados. Pesta et al. 

(2012) e Hansen et al. (2018) relataram que a inclusão de 18 e 20% de condensed 

distillers solubles (CDS) na dieta resultou em valor alimentar de 166% e 147% em 

comparação ao milho, respectivamente, comparado a dietas com milho moído seco 

sem a inclusão de subprodutos. Esses dados demonstram que a quantidade de 

solúveis presente no coproduto composto por fibras mais solúveis tem interferência 

direta com as respostas positivas de desempenho. 

Tanto Klopfenstein et al. (2008) quanto Bremer et al. (2011) relataram em 

suas revisões, efeito quadrático da inclusão de WDGS na EA dos animais, com 

respostas crescentes até níveis de inclusão de 40 a 50% na dieta. Bremer et al. 

(2011) relatou aumento de 11,61% na EA dos animais alimentados com 40% de 

WDGS em comparação aos animais do tratamento controle. Esse valor é muito 

próximo dos 10,4% de aumento na EA com a inclusão de 45% de WDBS no 

presente estudo.  

Bremer et al. (2011) relataram que quando incluído no nível de 40% da MS 

da dieta, o WDGS tem valor alimentar de 130% em comparação com o milho moído 

seco. No presente estudo, quando incluído no nível de 45% na dieta sem óleo, o 

WDBS teve valor alimentar médio de 133% em comparação com o valor alimentar 

da mistura de farelo de soja, milho moído e polpa cítrica, que foi substituída na 

dieta. O valor alimentar foi calculado como sendo a relação entre a EA da dieta com 

45% de WDBS e a EA da dieta controle, dividida pelo nível de inclusão do WDBS 

na dieta, no caso, 45%.  

Assim como observado no presente estudo, a redução no CMS de bovinos 

confinados com a inclusão de nível médio a alto de gordura na dieta tem sido 

relatado em diversos outros estudos (NGIDI et al., 1990; DROUILLARD et al., 1998; 

BINDEL et al., 2000; RAMIREZ & ZINN, 2000; ZINN & SHEN, 1996; ZINN & 

PLASCENCIA, 1996; 2002; KREHBIEL et al., 1995; 2006; CHOI et al., 2013), com 

diferentes fontes de gordura, tais como sebo, graxa amarela (yellow grease), graxa 

branca (white grease), óleo de soja e sais de cálcio de óleo de palma.  

Na meta- análise conduzida por Krehbiel et al. (2006), foram compilados 15 
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estudos sobre suplementação com sebo para bovinos em confinamento. Níveis 

suplementares crescentes de gordura na dieta causaram redução linear no CMS 

dos animais. Para cada aumento unitário (1 Mcal/kg de MS) em energia 

metabolizável da dieta proveniente de sebo houve redução de 0,26% no CMS 

expresso em % do PV.  

A queda no CMS com a suplementação de gordura ocorre em virtude do 

aumento da densidade energética da dieta que estimula o mecanismo quimiostático 

regulador de consumo, talvez promovido pelo incremento da beta-oxidação 

hepática de lipídeos (ALLEN et al., 2014). Vários trabalhos com a inclusão de óleo 

demonstram queda no CMS mais acentuada para fontes de ácidos graxos poli-

insaturados, o que pode ter acontecido no presente trabalho visto o grau de 

instauração dos perfis de ácidos graxos do óleo degomado de milho. 

O óleo degomado de milho, coproduto proveniente do processo de etanol à 

partir do milho descrito na Figura 2, se enquadra nessa categoria devido à grande 

presença de ácidos graxos poli-insaturados em sua composição (48% de C18:2). 

Segundo Allen (2000), a suplementação com ácidos graxos poli-insaturados pode 

interferir negativamente o consumo de matéria seca afetando outros fatores, como 

por exemplo, a palatabilidade da dieta, a motilidade do intestino e liberação de 

hormônios intestinais que controlam a saciedade. Os resultados obtidos por 

Drackley et al. (1992) ajudam a contextualizar a possível redução no CMS do 

presente trabalho, onde relataram que os ácidos graxos poli-insaturados podem 

aumentar a liberação de colecistoquinina, hormônio relacionado com a sensação de 

saciedade, em maior extensão em comparação com ácidos graxos saturados, 

diminuindo o consumo de matéria seca. Araújo et al. (2010) observaram menor 

CMS em bovinos alimentados com ácidos graxos poli-insaturados comparado aos 

outros tratamentos decorrente dos efeitos da saciedade e motilidade intestinal, 

sugerindo os fatores que possam ter ocasionado a queda no consumo de matéria 

seca neste trabalho. 

No presente estudo, a inclusão de óleo de milho na dieta reduziu o CMS 

(9,66 x 9,37 kg) em média 3,0% e causou aumento não significativa no GPD (1,375 

x 1,438 kg) de 4,6%, resultando em 7,53% melhor EA dos animais (0,1435 x 

0,1543). 

A suplementação com fontes de gordura é uma estratégia muito eficaz para 

aumentar a densidade energética de dietas de terminação (NASEM, 2016) e explica 
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seu consistente efeito negativo no CMS de bovinos (Ngidi et al., 1990; Krehbiel et 

al., 1995; Zinn & Plascencia, 1996; Zinn & Shen, 1996; Drouillard et al., 1998; 

Bindel et al., 2000; Ramirez & Zinn, 2000; Zinn & Plascencia, 2002; Krehbiel et al., 

2006; Choi et al., 2013) como observado no presente estudo, onde a inclusão de 

3% de óleo de milho nas dietas tendeu a diminuir o CMS em 3%.  

O efeito negativo da suplementação com gordura no CMS está relacionado 

ao mecanismo fisiológico que regula a ingestão de matéria seca de bovinos 

alimentados com dietas de alta densidade energética (Allen, 2014) e o processo 

pode estar associado à ação secretora de ácidos graxos insaturados na liberação 

de colecistoquinina e peptídeo semelhante ao glucagon, que atua inibindo o 

esvaziamento gástrico ou associado ao aumento da concentração plasmática de 

ácidos graxos não-esterificados, aumentam a captação hepática e a oxidação de 

ácidos graxos não-esterificados (Allen, 2000). 

Os efeitos da suplementação de gordura no GPD de bovinos em 

terminação são inconsistentes. Como no presente estudo, Sutter et al. (2000) não 

relataram nenhum efeito da suplementação de gordura no GPD de bovinos. Por 

outro lado, alguns autores obtiveram resultados positivos (Silva et al., 2007; 

Fiorentini et al., 2012; Rosa et al., 2013; Barducci et al., 2015) e outros negativos 

(Pavan et al., 2007; Gibb et al., 2004) para a suplementação de gordura em relação 

ao GPD. Uma vez em que o GPD não foi afetado no presente estudo, não se 

esperava que o PCF, PCQ e RC tivessem diferenças com a suplementação de óleo 

de milho. 

A tendência para a EA 7,5% maior dos animais suplementados com óleo de 

milho é corroborada por vários estudos com diferentes fontes de gordura (Zinn, 

1989; Brandt et al., 1990; Zinn & Placencia, 1996; Zinn & Shen, 1996; Ramirez & 

Zinn, 2000; Zinn et al., 2000; Krehbiel et al., 2006; Putrino et al., 2006; Rosa et al., 

2013; Barducci et al., 2015) e é uma consequência do ELm 5,28% e ELg 6,56% 

maior das dietas contendo 3% de óleo de milho. 

Barducci et al. (2015) observaram 8,23%, Putrino et al. (2006) relataram 

13,33% e Rosa et al. (2013) reportaram 27,27% de aumento na EA comparada com 

as dietas sem inclusão de gordura suplementar. Krehbiel et al. (2006) relataram em 

sua revisão que a suplementação com gordura causou efeito quadrático na 

eficiência alimentar dos animais, com resposta máxima com suplementação de 0,43 

Mcal de EM de gordura por kg de MS da dieta.  
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Por outro lado, há informações limitadas sobre a suplementação de gordura 

em bovinos alimentados com dietas contendo grãos de destilaria. Burhoop et al. 

(2018) comparou uma dieta controle (43,75% milho laminado a seco + 43,75% de 

milho grão úmido) com 3 dietas contendo: a) 40% de MDGS com remoção parcial 

de óleo; b) 38% de MDGS com remoção parcial de óleo e adição de 2% de óleo de 

milho e c) 40% de MDGS sem extração de óleo. O óleo de milho diminuiu o CMS 

em 7,6% e melhorou a CA em 4,9% para os animais alimentados com MDGS com 

remoção parcial de óleo, sem afetar as características de carcaça. Winders et al. 

(2019) relataram queda de 4,3% no CMS e melhora da conversão alimentar em 

7,0% para bovinos em confinamento alimentados com dietas contendo 15% de 

WDGS e 3,0% de óleo de milho como fonte de gordura suplementar quando 

comparados com bovinos alimentados com dietas sem a adição de suplementação 

com gordura. As características de carcaça não foram afetadas pela suplementação 

com óleo de milho. Esses dados corroboram com os resultados do presente estudo. 

Na Tabela 10 são apresentados os valores de energia das dietas 

experimentais.
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Tabela 10. Valores observados de energia líquida e sua relação com os valores esperados de energia. 

 
 Sem óleo  Com óleo  Probabilidade 

Variáveis 0 15 30 45  0 15 30 45 EPM Níveis Óleo Interação 

ELm obs. 1.83 1.98 1.92 2.04  2.04 2.03 1.90 2.21 0.1041 0.0697 0.0459 0.44.38 

 

ELg obs. 

 

1.19 

 

1.32 

 

1.27 

 

1.37 

  

1.34 

 

1.37 

 

1.26 

 

1.52 

 

0.0928 

 

0.1243 

 

0.0463 

 

0.6098 

 
ELm 

Obs/esp 

0.98 1.02 0.95 0.97 

 

1.04 1.00 0.90 1.01 0.0542 0.0066 0.0619 0.4344 

 
ELg  

Obs/esp 

0.97 1.03 0.94 0.97 

 

1.03 1.00 0.88 1.02 0.0725 0.0238 0.1417 0.6352 

ELm = energia líquida de manutenção; ELg = energia líquida de ganho; ELm Obs/esp = Relação 
observada:esperada para energia líquida de manutenção; ELg Obs/esp = Relação observada:esperada para 
energia líquida de ganho. 
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Não houve interação (P>0.05) entre a inclusão de óleo e os níveis de 

WDBS nos valores de energia líquida de ganho (ELg) e para manutenção (ELm) 

observada das dietas, bem como para a relação ELm observada:esperada e ELg 

observada:esperada.  

A análise de regressão das variáveis ELm observada e ELg observada das 

médias dos tratamentos são apresentadas na Tabela 11. 
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 Tabela 11. Análise de regressão dos valores observados de energia líquida de manutenção e de ganho. 
 

 Níveis  Probabilidade   

Variáveis 0 15 30 45 Média EPM Linear Quadrática R²   Equação        

Elm obs. 1,93 2,00 1,91 2,12 1,99 0,0563 0.0820 0.2243 0,0495 

y= 0,000023x3 - 

0,0014x2 + 0,020x + 
1,935 

Elg obs. 1,27 1,35 1,26 1,45 1,33 0,0508 0.0525 0.2998 0,0621 
y= 0,000021x3 - 

0,0013x2 + 0,020x + 

1,27 

                ELm = energia líquida de manutenção; ELg = energia líquida de ganho
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O aumento na inclusão de WDBS na dieta aumentou de forma linear 

(P<0.10) as ELm e ELg observadas (Tabela 11). Na média, as dietas contendo 45% 

de WDBS apresentaram 9,85% maior concentração de ELm e 14,17% maior ELg 

que as dietas controle. Considerando a inclusão de WDBS de 45% nessa 

comparação, a ELm do WDBS foi 21,9% maior que a da mistura substituída de 

milho, polpa, farelo de soja e uréia, enquanto a ELg do WDBS foi 32,7% maior que 

da respectiva mistura. 

Considerando apenas os dados dos tratamentos sem adição de óleo de 

milho, a dieta contendo 45% de WDBS apresentou 11,47% maior concentração de 

ELm e 15,12% maior concentração de ELg que a dieta controle. Considerando a 

inclusão de WDBS de 45%, a ELm do WDBS foi 25,5% maior que a da mistura 

substituída de milho, polpa, farelo de soja e uréia, enquanto a ELg do WDBS foi 

33,6% maior que da respectiva mistura.  

Com base nos dados deste estudo e assumindo os valores tabulares do 

NASEM (2016) para o milho moído, a polpa cítrica e o farelo de soja, a ELm do 

WDBS, quando incluído na dieta no nível de 45% e sem a adição de óleo, deve ser 

ao redor de 2,33 Mcal/kg MS. Esse valor é inferior ao valor tabular do WDGS, 

assumido como esperado no presente estudo para o WDBS. Esse fato ajuda a 

explicar o valor abaixo de 1 (0,97) para a relação ELm observada:ELm esperada 

para o tratamento com 45% de WDBS sem adição de óleo.    

Fontes de gordura são incluídas nas dietas de bovinos em terminação para 

aumentar a densidade energética das mesmas. Zinn (1989), Zinn & Shen (1996), 

Zinn & Plascencia (1996), Ramirez & Zinn (2000) e Zinn et al. (2000) relataram 

aumentos na ELm e na ELg das dietas suplementadas com graxa amarela, sebo ou 

com gordura protegida. No presente estudo, a suplementação com 3,0% de óleo 

degomado de milho aumentou a densidade energética em comparação com as 

dietas sem suplementação adicional de gordura independentemente dos níveis de 

inclusão de WDBS (P<0,05). As dietas do presente estudo continham polpa cítrica 

e WDBS, ingredientes ricos em FDN e pobres em amido, resultando em dietas com 

níveis de FDN acima de 30%. De acordo com Zinn e Shen (1996) os efeitos da 

suplementação com gordura sobre a digestibilidade da fibra têm sido 

inconsistentes, ora com efeito negativo (ZINN & SHEN, 1996), ora sem efeito (ZINN 

& PLASCENCIA, 1996) da suplementação com graxa amarela. Zinn et al. (2000) 

relataram efeito negativo da graxa amarela mas não de gordura protegida na 
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digestibilidade da fibra em bovinos confinados. 

A inclusão de níveis altos de gordura combinado a inclusões mais altas de 

WDBS, resultando em uma dieta com EE acima de 7,0% não aumentou a relação 

Energia observada:Energia esperada. O mesmo foi observado por Zinn e 

Plascencia (2002) ao estudarem a inclusão de 0, 3, 6 e 9% de sebo em dietas de 

confinamento. A relação ELm observada:ELm esperada foi 1,03 na dieta com 3% 

de sebo contra 0,9 na dieta com 9% de sebo. Os autores concluíram que o valor 

energético da fonte de gordura varia conforme o consumo total de gordura, o que 

pode ter diminuído o valor energético do óleo degomado de milho para os 

tratamentos com inclusões acima de 30% de WDBS.  
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5 CONCLUSÃO 

 
O WDBS apresentou nas condições do experimento valor energético maior 

que as combinações milho, polpa cítrica, farelo de soja e ureia utilizadas no 

presente estudo, que resultou em melhor eficiência alimentar dos animais 

alimentados com este coproduto. 

O WDBS testado no presente estudo e incluído em nível de 15% na dieta, é 

fonte proteica alternativa as combinações milho, polpa cítrica e farelo de soja. 

A inclusão de óleo degomado de milho na dieta é estratégia eficaz para 

aumentar a densidade energética da dieta e a eficiência alimentar dos animais. 

A interação óleo degomado de milho e WDBS para consumo de alimentos 

precisa ser estudada de forma mais aprofundada. 
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